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Číslo spisu: 2061/2017 O:21864/2017 Ţiar nad Hronom: 04.10.2017   
Vybavuje: Tóthová 
 
 
 
 
 

 
ROZHODNUTIE 

 
Mesto Ţiar nad Hronom, ktoré je, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným 
stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, prerokovalo návrh zo dňa 16.02.2017 
na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_ZH_ZIAR_Ţiar nad 
Hronom_KBV_Kollára, Moysesa“ na pozemku parc. č. líniová stavba v katastrálnom území Ţiar nad Hronom 
navrhovateľa spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 
v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO:36 299 448, ktorú na základe 
splnomocnenia zastupuje Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom s dotknutými 
orgánmi a účastníkmi konania. Posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov konania. Podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a     
§ 4 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
vydáva 
 

 rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

„INS_FTTH_ZH_ZIAR_Žiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moysesa“     
na pozemkoch parc. č. – líniová stavba 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom,  tak ako je to uvedené v grafickej prílohe tohto rozhodnutia. 
 
 
I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie) 

a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Helena Horňáková, 
autorizovaný stavebný inţinier, č.osv. 0756*A*2-3, Inţinierske stavby – október 2016.  

2. Stručný popis stavby: 
Vybudovanie sekundárnej FTTH siete v Ţiari nad Hronom pre objekty na uliciach Š. Moysesa, Jiráskova, 
A. Dubčeka, J. Kollára, Cyrila a Metoda; vybudovanie 4 ks PODB a k nim dotiahnutie primárnej FTTH 
siete v existujúcom káblovom rozvode. Dĺţka novej zemnej káblovej trasy bude cca 3 930m – z toho 
dĺţka v existujúcej chráničke cca 1100m (bez výkopu) a novom výkope cca 2830m (výkop).  

3. Rozsah staveniska a vyuţívanie potrebných pozemkoch na zariadenie staveniska spracuje projektant do 
dokumentácie POV, ktorú pred začatím stavebných prác doloţí navrhovateľ (stavebník) na stavebný úrad 
do spisového materiálu. 

4. Navrhovateľ (stavebník) je povinný mať na stavbe overenú dokumentáciu, právoplatné územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby a o stavbe musí viesť stavebný denník. 

5. Po celú dobu výstavby je navrhovateľ (stavebník) povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 

6. Pri uskutočňovaní stavby  je  nutné  dodrţiavať  predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti práce technických 
zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodrţiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 532/2002    
Z.  z., ktorou sa  ustanovujú  podrobnosti o všeobecných  technických  poţiadavkách  na výstavbu 
a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 



 
                                                                                                                    Strana 2 z 12 

8. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej ţivotnosti vyhovovať základným poţiadavkám na 
stavby podľa § 43d stavebného zákona. 

9. Navrhovateľ (stavebník) je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo                
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na mieste, kde môţe dôjsť k ohrozeniu 
ţivota, a to prípadne aj úplným ohradením. 

11. V prípade potreby záberu verejného priestranstva v lehote minimálne 15 pracovných dní pred pouţitím 
verejného priestranstva poţiadať na Mestskom úrade Ţiar nad Hronom, odbor EaF o záber verejného 
priestranstva.  

12. Rozkopávky cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá 
nerealizovať v období zimnej údrţby, t. j. v čase od 15.11.2014 do 15.03.2015. 

13. Navrhovateľ (stavebník) pred začatím stavebných prác poţiada mesto Ţiar nad Hronom o povolenie na 
zvláštne uţívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie).  

14. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta). 
15. V prípade, ţe pri realizácii stavby dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, komunikácie je 

navrhovateľ (stavebník) povinný znečistenie bezodkladne odstrániť. 
16. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťaţovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou 

disciplínou zabezpečiť zníţenie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na ţivotné prostredie (zníţenie 
hlučnosti, prašnosti, dodrţiavanie nočného kľudu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami. 

17. Stavebník je povinný zabezpečiť pri vyváţení stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred 
výjazdom zo staveniska. 

18. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov počas stavebných prác udrţiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách 
a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

19. Predmetom územného rozhodnutia nebudú úseky k tým bytovým domom, ktoré doloţili nesúhlasné 
stanoviská t.j. bytové domy súp. č. 366, 367, 368, 385, 388, 421. 

20. V zmysle zákona č. 135/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je stavba stavbou verejnej 
telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani 
ohlásenie nevyţaduje. Na základe uvedeného je moţno so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti  
tohto rozhodnutia. 

21. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaní. Stavebník nahlási 
zhotoviteľa stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.  
 

22. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
Mesto Ţiar nad Hronom 

- Predmetom územného rozhodnutia  budú len úseky k tým bytovým domom, ktoré doloţili súhlasné 
stanoviská. 

- Pred začatím výkopových prác stavebník poţiada mesto Ţiar nad Hronom o povolenie zvláštneho 
uţívania verejného priestranstva v zmysle VZN č. 4/2007 v znení VZN č. 8/2014 o povolení zvláštneho 
uţívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Ţiar nad Hronom. 

 Mesto Ţiar nad Hronom, odbor ţivotného prostredia. 
- Pre uloţenie vedenia optických káblov v miestach kriţovania s miestnymi komunikáciami vrátane 

medziblokových komunikácií musia byť pouţité bezvýkopové metódy (pretláčanie, podvŕtanie). Taktieţ 
v miestach komunikácií (ciest a chodníkov), kde je nová alebo náhradná rekonštrukčná vrstva, 
realizovať uloţenie pretláčaním, resp. tak, aby nedošlo k narušeniu nových vrstiev. 

- Na viacerých miestach na území mesta pripravujú bytové spoločenstvá výstavby parkovacích plôch. 
V miestach navrhovaných parkovacích miest (výkres č. 3, plocha s nehnuteľnosťou č. 563 a výkres č. 5, 
parc. č. CKN 442/9) realizovať uloţenie káblov pred realizáciou parkovacích plôch, resp. v predstihu 
v dotknutých plochách uloţiť chráničky a v prípade, ţe sa budú ukladať aţ po zrealizovaní parkovacích 
miest, uloţenie káblov pod novonavrhované parkovacie plochy realizovať bez ich rozrušenia, napr. 
pretláčaním, náhradnou trasou. 

- Rozkopávky cestných komunikácií, chodníkov, parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá 
nerealizovať v období zimnej údrţby, t.j. v dobe od 01.01.2017 do 15.03.2017 a 15.11.2017 do 
31.12.2017. 

- V prípade nutnosti vykonávania prác na cestných miestnych komunikáciách stavebník zabezpečí 
dočasné dopravné značenie, súvisiace s vykonávaním prác v súlade s ustanoveniami súvisiacej 
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legislatívy v oblasti pozemných komunikácií (označenie pracovného miesta), v dostatočnom predstihu 
(min. 30 dní vopred) predloţí mestu projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený okresným 
dopravným inšpektorátom a poţiada mesto o vydanie určenia dočasného dopravného značenia. 

- Pri výkopových prácach v blízkosti stromov, ktoré sú súčasťou stavebných aktivít (kladenie 
podzemných inţinierskych sietí) je nutné vykonávať uvedené činnosti nie strojovou technikou, ale 
ručne. 

- V prípade narušenia koreňového systému stromov alebo poranenia kmeňov stromov ihneď kontaktovať 
pracovníčku Mestského úradu p. Ing. Marcelu Gendiarovú, č. mobilu 0905867571, 045/6787124. 

- Neukladať počas realizovania zeminu z výkopov ku kmeňom drevín. Hromadenie pôdy nad koreňovým 
systémom alebo zvyšovanie úrovne terénu spôsobuje, ţe sa korene môţu udusiť. 

- Existujúcu výsadbu pred bytovými domami dať po ukončení prác do pôvodného stavu. 
- Trávnaté plochy, na ktorých bola zrealizovaná stavebná činnosť je nutné vyrovnať a následne vysiať 

trávovým osivom. V prípade, ţe trávové osivo nevzíde, je potrebné plochy opätovne vysiať 
v dohodnutom termíne. 

- V prípade, ţe bude na predmetných plochách nutný výrub drevín, je potrebné poţiadať mesto Ţiar nad 
Hronom o súhlas na výrub drevín v zmysle platnej legislatívy. 

Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie  
- V priebehu prác spojených s výstavbou optickej siete dodrţiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z.    

o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov. 
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach, vyuţiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. 

ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo vyuţitie. 
- Iný nevyuţiteľný odpad z realizačných prác preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov. 
- Počas realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky budú dodrţiavané ustanovenia vodného zákona. 

Okresný úrad Ţiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor  
- Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a doplnení a pred začatím vykonávania 
nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde si vyţiada stanovisko orgánu ochrany 
poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona na pouţitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do 
pôvodného stavu. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ţiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát 
- Pokiaľ si realizácia stavby vyţiada obmedzenia v cestnej premávke, spracovať projekt organizácie 

dopravy a tento následne predloţiť Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Ţiari nad Hronom na posúdenie. 

Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
- V plnom rozsahu bude dodrţané vyjadrenie Banskobystrickej regionálne správy ciest                             

č. BBRSC/05242/2016, (BBRSC/05835/2016) zo dňa 20.10.2016 a vyjadrenie Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Ţiari nad Hronom okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-ZH-ODI-32-087/2016 zo 
dňa 11.10.2016. 

- Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydá na základe 
osobitných ţiadostí stavebníka minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby 
„INS_FTTH_ZH_ZIAR_Ţiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moysesa“  a po predchádzajúcich súhlasoch 
Banskobystrického samosprávneho kraja a Okresného dopravného inšpektorátu  OR PZ v Ţiari nad 
Hronom s priloţenou schválenou projektovou dokumentáciou dočasného dopravného značenia: 
povolenie na zvláštne uţívanie cesty III/2483; určenie dočasného dopravného značenia na ceste           
č. III/2483 počas vykonávaných prác v dotyku s miestnymi komunikáciami. 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
- Stavebník poţiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/9 počas prác na kriţovaní s cestou I/9 po 
predchádzajúcom súhlase príslušného OR PZ, ODI Ţiar nad Hronom. 

- Navrhovateľ (stavebník) pred realizáciou stavby z dôvodu kriţovania cesty I/9 poţiada Okresný úrad 
Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne uţívanie cesty v zmysle    
§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „cestný zákon“). 

- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany 
pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest I. triedy. 
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Slovenská správa ciest, Bratislava 
- Zasiahnutím kábla do existujúceho káblovodu nedôjde k obmedzeniu verejnej premávky, porušeniu 

telesa cesty a k znečisteniu pozemku cesty I/9. 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica 
 Trasa HDPE rúr pre optický kábel uloţený v zemi, v súbehu s cestou III/2483 realizovaný aţ za chodníkom 

- Do spevnenej časti cesty a dopravného priestoru cesty III/2483 nebude vykonaný ţiadny zásah. 
- Zemný výkop v intraviláne vedený vľavo a vpravo od cesty III/2483 vo vlastníctve BBSK  LV 3310 

parcela C-KN 3310 bude od uvedenej parcely umiestnený min. 2m (za chodníkom) a výkop musí byť 
spresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s., Kamody Jaroslav      
t. č. 0918543605. 

 Kriţovanie cesty III/2x 
- Kriţovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky. 
- Bliţšia hrana výkopu štartovacej a cieľovej jamy bude minimálne 1,5 m od vonkajšej hrany uvedenej 

cesty (za chodníkom), v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť spresnené 
miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s., Kamody Jaroslav t. č. 
0918543605. 

- Miesto kriţovania označiť podľa normy označníkmi. 
- Pretlak bude od mostového objektu, priepustu minimálne 5,0m. 
- Štartovacia  a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náleţitého stavu. 
- Do spevnenej časti komunikácie (ţivičný kryt) uvedenej cesty nebude vykonaný ţiadny zásah. 
- Záručná lehota na pretlak 36 mesiacov. 
- Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSC, a.s., pracovisko ZH, p. Kamodyho 

0918543605 
- Po vytýčení trasy v teréne - pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, 

a.s., pracovisko ZH, p. Kamodyho 0918543605. 
- Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2483 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase 

realizácie stavby „INS_FTTH_ZH_ZIAR_Ţiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moysesa“, zodpovedá 
navrhovateľ (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou 
zodpovedá stavebník. 

- Práce v dotyku s cestou III/2483 nie je moţné realizovať v období výkonu zimnej údrţby t.j. od 31.10. do 
01.04. príslušného kalendárneho roka. 

- V prípade nutnosti zásahu do pozemkov Banskobystrického samosprávneho kraja (kriţovanie cesty 
v kumulatívnom staničení ckm 0,245) je potrebné poţiadať vlastníka o uzatvorenie zmluvného vzťahu 
prípadne vecného bremena. 

- Práce realizované v telese cesty je moţné realizovať len na základe príslušných povolení cestného 
správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie, ktorý je potrebné poţiadať o zvláštne uţívanie. 

- V prípade, ţe pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo 
všeobecného ohrozenia navrhovateľ (stavebník) túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému 
správnemu orgánu a správcovi cesty. 

- V plnej miere dodrţať ustanovenia cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Navrhovateľ (stavebník) si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu 
zimnej údrţby cesty III/2483. 

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry 
- V celom rozsahu dodrţať a rešpektovať poţiadavky a podmienky, ktoré stanovil správca 

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/05242/2016; 
BBRSC 05835/2016 zo dňa 20.10.2016. 

- Majetkoprávne vysporiadanie dotknutého pozemku parc. č. CKN 2032/2 stavebník ukončí do 
kolaudácie stavby. 

Veolia Energia Ţiar nad Hronom, s.r.o., Ţiar nad Hronom 
- Pred realizáciou je potrebné prizvať nás na vytýčenie inţinierskych sietí a zároveň pri realizácii je nutné 

v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a príslušných noriem dodrţať ochranné pásmo pri súbehu 
a kriţovaní s našimi rozvodmi. 

TECHNICKÉ SLUŢBY Ţiar nad Hronom, s.r.o., Ţiar nad Hronom 
- Pred zahájením výkopových prác si navrhovateľ (stavebník) na vlastné náklady a zodpovednosť 



 
                                                                                                                    Strana 5 z 12 

zabezpečí vytýčenie káblových sietí VO a zrealizuje spresnenie polohy a hĺbky uloţenia kábla/káblov 
ručným výkopom sond na niekoľkých miestach tak, aby bola poloha kábla v celej dĺţke zemných prác 
presne určená. 

- Pred zahájením prác je nutné preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú robiť zemné práce          
s polohou podzemných vedení a zariadení a upozorniť ich na moţné polohové odchýlky a na 
podmienky akým spôsobom je moţné práce vykonávať. 

- Nad káblom a v jeho tesnej blízkosti sa môţu zemné výkopové práce realizovať len ručne.                     
Z bezpečnostných dôvodov  a z dôvodu moţného poškodenia káblových rozvodov sa v mieste uloţenia 
káblov nesmú pouţiť ťaţké stroje a iné ťaţké dopravné prostriedky. 

- Dodrţať ochranné pásmo okolo kábla/káblov tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Ochranné 
pásmo je jeden meter od osi kábla, alebo od krajných káblov na kaţdú stranu. V prípade poškodenia 
kábla navrhovateľ (stavebník) stavby zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady a nahlási 
okamţite správcovi VO toto poškodenie. 

- Práce na káblovom rozvode VO sa môţu realizovať len v čase vypnutého elektrického zariadenia - 
kábel musí byť v beznapäťovom stave. Práce na elektrickom zariadení môţe vykonať len oprávnená 
organizácia, pričom je potrebné dodrţiavať všetky bezpečnostné predpisy pri práci na elektrickom 
zariadení v zmysle STN 34 3100. Práce na elektrickom zariadení môţu vykonávať len pracovníci 
spĺňajúci kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Polohu kábla/káblov 
nie je dovolené meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa a prevádzkovateľa VO. 
Náklady spojené s prípadnou zmenou polohy kábla VO, alebo iných zmien na VO, ak boli povolené, 
hradí v plnom rozsahu investor, ak nebolo dohodnuté inak. 

- Pred uzatvorením výkopu pre kábel VO musí byť prizvaný pracovník našej spoločnosti za účelom 
overenia skutkového stavu.  

- Bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov si navrhovateľ (stavebník zaistí sám v plnom rozsahu 
a na vlastnú zodpovednosť. 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ţilina 
-  V predmetnej lokalite katastra mesta Ţiar nad Hronom podľa predloţenej výkresovej situácie sa 

energetické zariadenia v majetku SSE-D nachádzajú - skrine, trafostanice, podperné body a káblové 
nadzemné a podzemné vedenia NN a VN. Zakreslená orientačná trasa týchto vedení v elektronickej 
forme vo formáte *.pdf tvorí prílohu vyjadrenia č. 4600028807. 

- Trasy vedení sú iba informatívne a pred začatím výkopových prác musíte poţiadať o ich vytýčenie. 
-  Od uvedených energetických zariadení dodrţať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.,        

a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča 
na kaţdú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na kaţdú stranu 1 meter). Pri 
realizácii výkopových prác, neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov, a celistvosť uzemňovacej 
sústavy. 

-  V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju 
vytýčiť. 

-  Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D na základe objednávky vytýči určený 
pracovník SSE-D z príslušného pracoviska - Stredisko údrţby Ţiar nad Hronom, p. Ivan Horváth, tel.: 
041/519 6505, mobil: 0905 461 879, mail: ivan.horvath@sse-d.sk. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom 
pásme a ich bezprostrednej blízkosti bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušného SÚ. Pred 
zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D navrhovateľ (stavebník) prizve 
zástupcu SSE-D z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, 
prípadne na kópiu vyjadrenia č. 4600028807. V prípade potreby porealizačného vyjadrenie bude 
vydané po predloţení zápisu z kontroly. 

- V súbehu a kriţovaní zemných káblových vedení dodrţať manipulačný priestor min. 1 meter na kaţdú 
stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za 
poškodenie Vášho zariadenia. 

-  V danej lokalite sa môţu nachádzať aj vedenia tretích osôb. 
SPP - distribúcia, a.s., Bratislava 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, navrhovateľ 
(stavebník) poţiada SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky zaslanej na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údrţby, Mlynské Nivy 44/b,   
825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom 

mailto:ivan.horvath@sse-d.sk
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sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

- Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D 
(p. Róbert Mozolány, tel. č. +421 48 242 4802) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 

- Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údrţby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

- Umoţniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení. 

- Výkopové práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaţdú strany od obrysu existujúcich 
plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po predchádzajúcom vytýčení plynárenských 
zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových mechanizmov. 

- Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaţeného plynárenského 
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloţenia výstraţnej fólie; výsledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa. 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inţinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu. 

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie 
krytie a hĺbku uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských 
zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

- Kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 
SPP-D na tel. č.: 0850 111 727. 

- SPP-D môţe pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uloţiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu 
vo výške 300,-€ aţ 150 000,-€. 

- Pri realizácií stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 
plynárenských zariadení a taktieţ ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä                    
** STN 38 64 05, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02/*. 

- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 

- Pri súbehu a kriţovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodrţať 
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 

- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je moţné 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

- V mieste kriţovania navrhovanej telekomunikačnej stavby s exitujúcimi PZ vykonať ich uloţenie do 
ţľabov, resp. ochranného potrubia vrátane výstraţnej fólie tak ako ich predpisujú       STN 73 6005 a 
TPP 906 01, a pred zásypom navrhovaných vedení prizvať zástupcu prevádzkovateľa prepravnej siete 
(ďalej len PDS) na kontrolu dodrţania podmienok realizácie prác. 

Upc broadband Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica 

- Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej 
výstavby musia byť dohodnuté medzi navrhovateľom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie 
siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka. 

- Navrhovateľ (stavebník) je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí                  
a zariadení pred zahájením výkopových prác. 

- Bezpodmienečné a bezvýhradné dodrţanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011     
Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN. 

- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 
polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

http://www.spp-distribucia.sk/
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so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä 
hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný 
výkop. 

- Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú odchýlku +-
30 cm skutočného uloţenia od vyznačenej polohy. 

- V prípade, ak dôjde ku kriţovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými 
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC vopred prizvať zodpovedných pracovníkov spoločnosti UPC              
k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor. 

- Bezodkladne oznámiť kaţdé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade 
poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbliţšími distribučnými 
skriňami. 

- V prípade, ak dôjde k odkrytiu uţ uloţených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti 
UPC, pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC budú vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na 
kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a 
ochrannou fóliou. 

- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC. 

- V prípade vynútenej prekládky siete UPC predloţiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa 
uskutoční na náklady navrhovateľa (stavebníka), práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená 
spoločnosťou UPC. 

- Dodrţať ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, dodrţiavať všetky 
podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC. Toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, ţe 
navrhovateľ (stavebník) bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto 
vyjadrenia, je povinný poţiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., o nové vyjadrenie. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
- Existujúce zariadenia chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 

dodrţať ustanovenie § 65 zák. č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, ţe jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloţenia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Jana Medveďová, jana.medvedova@telekom.sk, 
+421456790949. 

- V zmysle § 66 ods. 7 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

- V zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je moţné 
zrealizovať prekládku SEK. 

- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok pozemných 
telekomunikačných vedení a zariadení.  

- Ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak 
Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu 
alebo narušeniu ochranného pásma.  

- Nedodrţanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, ţe stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a poţiadať o nové 
vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie TKZ.  

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, ţe na 
záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme stavebníka na povinnosť vyţiadať si 
odborné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu 
Slovak Telekom, a.s., na základe samostatnej objednávky do troch týţdňov od jej doručenia na adresu 

mailto:jana.medvedova@telekom.sk


 
                                                                                                                    Strana 8 z 12 

spoločnosti alebo bude odovzdaná technikovi: Jaromír Rakyta, jaromir.rakyta@telekom.sk,               
+421 45 6790950, 0914701030. 

- Dodrţať „Všeobecné podmienky ochrany SEK“ spoločnosti Slovak Telekom, a.s., uvedené vo vyjadrení 
č. 6611630526. 

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava 
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u 

správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/. 
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú odchýlku   
+,- 30 cm skutočného uloţenia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v 
miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali 
nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na 
kaţdú stranu od vyznačenej polohy PTZ. 

- Dodrţať zákaz prechádzania ťaţkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu. 

- Nad optickou trasou dodrţať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemoţňovali prístup 
k PTZ. 

- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ. 
- Odkryté časti PTZ budú riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou. 
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, 

fólia, markery). 
- Bezodkladne oznámiť kaţdé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/ 77 320 32 , mob. 0907 721 378 
- Overiť výškové a stranové uloţenia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, ţe nezodpovedáme za 

zmeny priestorového uloţenia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 
- Pred záhmom obnaţených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis 

o nepoškodení trasy, dodrţania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ. 
- V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. 

Kriţovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste kriţovania PTZ Orange uloţiť káble do chráničky. 
Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne. 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 06 Zvolen, Ţiar nad Hronom: 
- Ochranné pásmo pre optickú sieť vyplýva zo zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, 

ktorým v § 67 je stanovené ochranné pásmo v šírke 1,5m od osi jeho trasy. 
- Zabezpečiť vytýčenie potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
- Na základe dohody na vykonanie prác zástupca prevádzky vodovodov Ţiar nad Hronom zabezpečí 

vytýčenie vodovodného potrubia. 
- Vytýčenie kanalizácie vykoná prevádzka Zvolen p. Kukučka (č. tel. 0905241529). 
- Optickú sieť uloţiť tak, aby v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. 2) bolo dodrţané ochranné 

pásmo vodovodu a kanalizácie min. 1,5 m (do priemeru 500 mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja 
potrubia na obidve strany. 

- Pri kriţovaní rešpektovať STN 73 6005. 
- V miestach kriţovania optických káblov s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie káble 

uloţiť do chráničky s presahom min. 0,75 m. 
- Ku kontrole dodrţania podmienok v miestach stretu záujmov prizvať zástupcu prevádzky vodovodov 

Ţiar nad Hronom a zástupcu prevádzky kanalizácií Ţiar nad Hronom ešte pred zásypom optických 
káblov, zdokumentovať zápisom z kontroly 1 x prevádzok vodovodov a kanalizácií. 

- Po ukončení všetkých prác si stavebník zabezpečí stanovisko oprávnenej osoby StVPS, a.s., BB, 
Závod 06 Zvolen, Ţiar nad Hronom o dodrţaní podmienok stanovených vo vyjadrení č. ZC7/416/2016, 
RK/17285/2016 zo dňa 20.12.2016 a v rozhodnutí o umiestnení stavby 

- Ak v prípade nedodrţania všetkých podmienok stanovených vo vyjadrení č. ZC7/416/2016, 
RK/17285/2016 zo dňa 20.12.2016 dôjde pri zemných prácach spojených s údrţbou, opravou 
a prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie k poškodeniu optických káblov, StVPS, a.s., 
Banská Bystrica za uvedené škody nenesie zodpovednosť. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Bystrica 
- Počas vykonávania stavebných prác zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových 

a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdrţať sa činností, ktoré môţu negatívne ovplyvniť prirodzený 

mailto:jaromir.rakyta@telekom.sk
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reţim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy pouţívané pri 
stavebných prácach udrţiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových  
a podzemných vôd.  

 
23. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť. Nestratí  však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná ţiadosť o stavebné 
povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia 
si navrhovateľ zabezpečí vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade. 

24. Dobu platnosti rozhodnutia moţno na ţiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺţiť, len ak 
pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺţení jeho platnosti právoplatne skončené. 

25. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 
II.   Námietky účastníkov konania neboli podané. 
 
 

Odôvodnenie: 
 
 Dňa 16.02.2017 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,         
IČO: 35 763 469 v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36 299 448, 
ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad 
Váhom (ďalej len „navrhovateľ“) návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
„INS_FTTH_ZH_ZIAR_Ţiar nad Hronom_KBV_Kollára, Moyzesa“ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 
Dňom doručenia návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.  
 

Začatie územného konania bolo oznámené známym účastníkom konania, dotknutým orgánom 
jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou oznámením číslo spisu 2061/2017 zo dňa 
28.02.2017 a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Toto 
oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a bolo vyvesené po dobu 
15 dní od 01.03.2017 do 17.03.2017 na úradnej tabuli mesta Ţiar nad Hronom a na webovom sídle mesta. 

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, ţe svoje námietky a pripomienky môţu uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Súčasne boli upovedomení, ţe 
v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4 stavebného zákona). Dotknuté orgány boli 
poučené, ţe svoje stanoviská majú oznámiť v rovnakej lehote a, ţe ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, 
predĺţi stavebný úrad na ich ţiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺţenej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, ţe so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je moţné nahliadnuť do podkladov 
konania. 

Dňa 28.03.2017 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a o jeho 
priebehu je spísaná zápisnica. Na základe výsledkov ústneho pojednávania a skutočnosti, ţe návrh ani po 
ústnom pojednávaní neposkytoval dostatočným podklad na posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad 
vyzval navrhovateľa na doplnenie podania a súčasne rozhodnutím pod číslom 2061/2017 zo dňa 28.03.2017 
konanie prerušil. Predmetné rozhodnutie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a bolo 
vyvesené po dobu 15 dní (od 30.03.2017 do 18.04.2017) na úradnej tabuli mesta Ţiar nad Hronom a na 
webovom sídle mesta. 
  Dňa 28.06.2017 podal navrhovateľ ţiadosť o predĺţenie lehoty na predloţenie poţadovaných 
dokladov. Stavebný úrad posúdil navrhovateľom podanú ţiadosť a predĺţil lehotu na doplnenie návrhu. 
Navrhovateľ (stavebník) poţadované doklady predloţil v plnom rozsahu. 

 
Podľa § 66 ods. 1 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

podnik môţe v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme 
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,  
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údrţbou vedení na cudziu 
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nehnuteľnosť,  
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo 
uţívateľ pozemku. 

Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, povinnosti zodpovedajúce oprávneniam 
podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami 49) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na 
vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik. 
 Podľa § 66 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách, podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je 
povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo 
porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu moţnú mieru. O začatí výkonu práva je 
povinný upovedomiť vlastníka alebo uţívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu 
havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných sluţieb alebo poruchy na vedení môţe podnik 
vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí 
vlastníka alebo uţívateľa bezodkladne. 

Podľa § 66 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách, po skončení nevyhnutných prác je podnik 
povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je moţné vzhľadom na povahu vykonaných 
prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo vyuţívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je 
moţné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na 
porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu 
miere obmedzenia vyuţívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti 
uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia uţívania 
nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady 
nedohodnú, kaţdý z nich môţe podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si 
nároku v príslušnom podniku. 

Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách, ak je vlastník alebo uţívateľ 
nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom uţívaní 
nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie uţívania nehnuteľnosti. 
Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka 
odo dňa vzniku núteného obmedzenia uţívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a 
vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je kaţdý z nich oprávnený podať súdu 
návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

 
K dokumentácii pre územné rozhodnutie sa písomne vyjadrili: Banskobystrická regionálna správa 

ciest, a.s., Banská Bystrica; Slovenská správa ciest Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava;        
StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Ţiar nad Hronom; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; SSE – Distribúcia, a.s., 
Ţilina; Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Ţiar 
nad Hronom, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie; Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií; Okresný úrad Ţiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru Ţiar nad Hronom; Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Ţiar nad Hronom; Okresný 
úrad Ţiar nad Hronom, odbor krízového riadenia; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Veolia Energia 
Ţiar nad Hronom, s.r.o., Ţiar nad Hronom; TECHNICKÉ SLUŢBY Ţiar nad Hronom, spol. s r.o., Ţiar nad 
Hronom; upc broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava; Energotel, a.s., Bratislava; SITEL, s.r.o., Košice;   
SWAN, a.s., Bratislava; Slovanet, a.s., Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava; Banskobystrický 
samosprávny kraj Banská Bystrica, oddelenie regionálneho rozvoja; Banskobystrický samosprávny kraj 
Banská Bystrica, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 
Banská Bystrica; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; MDVaRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 
Oddelenie oblastného hygienika, Zvolen; Mesto Ţiar nad Hronom. Pripomienky uplatnené v ich stanoviskách 
boli v plnom rozsahu rešpektované vo výroku rozhodnutia. 

 
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, ţe 

umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ţivotné prostredie, ţe týmto hľadiskám neodporuje ani 
ţivotné prostredie neohrozuje. 

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z.         
o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 100,00 €. 
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Poučenie: 

 
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie v lehote     

15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na  stavebný úrad -  mesto Ţiar nad Hronom, 
Š. Moysesa 46, 965 19 Ţiar nad Hronom. 

Po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov je moţné rozhodnutie preskúmať súdom. 
 

 

 

       
 
 
      
   
 
 
 
 
 

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 42 ods.2 stavebného zákona doručené formou verejnej 
vyhlášky. Na základe uvedeného bude rozhodnutie:  
- vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní  
- vyvesenie zverejnené vyhlásením v mestskom rozhlase a na internete. 
 
 
 
 
Vyvesene dňa: .......................................   Zvesené  dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 

............................................. 
                                                                                                                 podpis a pečiatka 
                                  
 
                                                               
Príloha pre navrhovateľa : 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie súčasťou ktorej je overená grafická 
časť. 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Účastníci konania verejnou vyhláškou 

 
Na vedomie: 
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
2. Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín   
3. Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom 
4. Slovenská správa ciest IVaSC, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica 
5. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 
6. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23,   
      974 01 Banská Bystrica 

Mgr. Peter Antal 
primátor 
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7. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23,   
      974 01 Banská Bystrica 
8. Technické sluţby Ţiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 380/45, 965 01 Ţiar nad Hronom 
9. Veolia Energia Ţiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, 965 01 Ţiar nad Hronom 
10. Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Ţilina 
11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., SNP 125, Ţiar nad Hronom 
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava  
13. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69,  
      974 98 Banská Bystrica 
14. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
15. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
16. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
18. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
19. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
20. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 
21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra  správy  majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,  
      974 31 Banská Bystrica 
22. MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných sluţieb, Ul. 9. mája 1,  
     974 86 Banská Bystrica 
23. MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen,  
      M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 
24. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica 
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ţiar nad Hronom 
26. Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor krízového riadenia 
27. Okresný úrad Ţiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor 
28. Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie 
29. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Ţiar nad Hronom 
30. Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií 
31. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  
      Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 
32. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Chrásteka 123, 965 01 Ţiar nad Hronom 
33. Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Ţiar nad Hronom 
34. Mesto Ţiar nad Hronom, Odbor ţivotného prostredia, Š. Moysesa 46, 965 19 Ţiar nad Hronom 
 


